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المرسى المدينة محضر جلسة منطقة    
(   2018)إعداد برنامج اإلستثمار  التشاريكي لسنة    

  
 

   
 املرسى املدينةسم املنطقة : إ                     معطيات بخصوص البلدية :-1
 .ساكن 20.000 : عدد السكان ابملنطقة                    .  املرســــــــى  إسم البلدية:   -أ

 (.2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987:  ن ابلبلديةالسكا عدد -ب
 .2017 ديسمب  03األحد : اتريخ اجللسة –ت 
 املرسى املدينةالدائرة البلدية  : مكان اجللسة -ث
 .للبلديةالسيد حممد الصكوحي، الكاتب العام  ر اجللسة:إسم ميس   –ج 
 . السيدة فاتن رجبحمضر حمرر من قبل :  -ح
 .السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلديةف : ق عليه من طر حمضر مصاد -خ
 معطيات بخصوص الجلسة : -2
 
  :  بالمنطقةعدد المشاركين في الحلسة  -أ  

 
 

عدد النساء ضمن   عدد المشاركين  
 المشاركين 

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين  
 سنة   35و    16تتراوح أعمارهم بين  

 6  11  50  لي  جمالعدد ال
   %نسبة  لا

22 % 
 

12 %   
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 جدول األعمال :  -ب
 

 س تقبال إملشاركني وتسجيل أ سامهئم حسب: إ   -

 إجلنس   ✓

 ، إلعمر ✓

 ،توزيع قامئة برإمج إلقرب عىل إملشاركني -

 ،إلتشخيص إلفين للمنطقةتذكري بنتاجئ  -

 ،تذكري ابملوإرد إملالية إخملصصة للمنطقة -

 ،ريع وإلتدخالت( تكوين فرق معل لتحديد إملقرتحات )إملشا -

 ،يضاحات إلفنية إل ولية إلالزمةتقدمي إل   -

جرإء تصويت عىل إملشاريع إملقرتحة  -  ، إ 

 ،عالن عن نتاجئ إلتصويتإل   -

جناز إملشاريع إملقرتحة تقدمي الايضاحات إلفنية وإملالية إلالز  -  ، مة للتأ كد من قابلية إ 

يتكونون وجواب من ممثل عن إملرأ ة   3عن  إلتصويت عىل ممثيل إملنطقة )ل ميكن أ ن يقل عدد إملمثلني -

 ،  وإلش باب وإلرجال(

عالم إملشاركني مبوعد الا -  . ن عن نتاجئ إدلرإسات إلفنية وإملالية إلهنائية عال إ 
 

 :باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة    تذكير -ج
 

 منطقة ال

 التنوير العمومي  األرصفة  الطرقات 
الربط بشبكة  

مياه  تطهير ال
 المستعلمة 

وجود 
 إشكاليات 

لتصريف مياه  
 األمطار

نسبة  
الطرقات في  
حالة جيدة  
أو متوسطة  

(% ) 

نسبة  
الطرقات في  
حالة سيئة  
تتطلب  
 التدخل 

(% ) 

نسبة  
الطرقات  
في حالة 
جيدة أو 
متوسطة 

(% ) 

نسبة  
الطرقات في  
حالة سيئة  
تتطلب  
 التدخل 

(% ) 

 نسبة التغطية 
بشبكة  التنوير  

  (%العمومي)

نسبة التغطية 
 بشبكة  

التطهير  
العمومي 

(% ) 

  

المرسى  
 المدينة 

بعض النق اط   % 95 % 80 % 50 % 50 % 20 % 80
 الزرق اء 
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ة            والمشاريع الوطنية والجهوي   2017المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي    المشاريع   -3

 :   األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 
 مرحلة االنجاز  مدة اإلنجاز  عدد المنتفعين  فة الكل  بيان المشروع 

 دراسة تنفيذية  يوما   150 30.000 د   900,000 تعبيد الطرق ات 

 فرز العروض  يوما   120 15.000 د   500.000 الترصيف 

تصريف مياه  
 لمطار أ ا 

 إعداد الدراسة األولية  يوما   120 10.000 د   500.000

إعالن طلب    نشر   بصدد  يوما 150 15.000 د   500.000   تنوير عمومي 
       العروض 

 

 
 
 
 

 
 

تصريف مياه 

 األمطار

 الترصيف  التنوير العمومي  الطرقات

محمد  - نهج  لي  عمفترق 
 عاشور والزين بن 

سليمان بن  الدكتور نهج -
 )نهج الملعب سابقا( سليمان

 نهج حاتم الطائي  -

 نهج المنجي سليم  -

 نهج الملولي  -

عبد  -  العزيز   نهج 
 الشتيوي 

 انبة نهج علي باش ح -

 سليم  نهج المنجي -

 نهج الزين بن عاشور - 
 جزء من نهج الطيب المهيري  -
 جزء من نهج الجمهورية -
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  ومالحظات المشاركين أسئلة  
التساؤل عن مآل مشاريع القرب املبجمة   -

 .  2016/2017خالل سنيت 
  ممت ت إعادة تالوة حمتوى الصفحات  رق -

من العرض املقد م وتوضيح مآل  33إىل 30
 مجلة هذه املشاريع.  
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 : بة حسب األولويةمرت    2018مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة    -4
 موقع التدخل  المشروع / نوعية التدخل 

 ) األنهج واألحياء( 
 الكلفة 

 التقديرية 
المرافق  رأي المصلحة الفنية /  

 لفني ا 
 
 
 

 تعبيد الطرقات 
 

 قابل لإلنجاز  --- ( GP9الممر العمومي لنهج ميلكار )

 قابل لإلنجاز  --- نهج المنجي سليم 

 قابل لإلنجاز  --- نهج عمر إبن الشيخ )حي الحكام( 

ربط نهجي مكة والدكتور سليمان بن  
 عبر نهج طيبة   سليمان 

 قابل لإلنجاز  ---

رابط بين نهجي  المقابل لنهج نيوتن والنهج 
    سليمان بن سليمان ومكةالدكتور 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- زنقة إبن البيطار 

 قابل لإلنجاز  --- نهج إبن البيطار 

 قابل لإلنجاز  --- مارس  20ممّر على ساحة 

 
 
 

 تصريف مياه األمطار 

 قابل لإلنجاز  ---   ( GP9الممر العمومي لنهج أميلكار )

 قابل لإلنجاز  --- تان فغانس نهج أ

 قابل لإلنجاز  --- نهج الزين بن عاشور 

 قابل لإلنجاز  --- نهج البراملي )األحواش( 

ربط بين نهجي مكة ومحمد سعيد بلخوجة  
 ) حي الهناء( عبر نهج طيبة 

 قابل لإلنجاز  ---

 
        

 
 
 
 

 بناء األرصفة        
 
 
 
 
 
 

از قابل لإلنج  --- نهج حاتم الطائي    

 قابل لإلنجاز  --- نهج خير الدين بربروس )المرسى النسيم( 

 قابل لإلنجاز  --- نهج صالمبو  

 قابل لإلنجاز  --- نهج الهادي سعيبدي  

 ضبط االنهج  --- حي السعادة 

لإلنجاز قابل  --- نهج حانون   

 نهج الدكتور سليمان بن سليمان)جزء( 
 

 قابل لإلنجاز  ---
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 يالعموم  التنوير

نهج رشيد مسلم مع ممرات البحيرات  
 العظمي )سانية الدالي ( 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- نهج حانون 

واألنهج المتفرعة  نهج عبد العزيز الشتيوي  
 عنه  

لإلنجاز قابل  ---  

 قابل لإلنجاز  --- جانفي  14نهج 

 قابل لإلنجاز  --- نهج إبن شباط 

 قابل لإلنجاز  --- لمعري نهج أبو العالء ا

 قابل لإلنجاز  --- نهج الفاضل بن عاشور 

 قابل لإلنجاز  --- نهج الطاهر بن عاشور 

 قابل لإلنجاز  --- نهج األمير عبد القادر  

 قابل لإلنجاز  --- السعودية نهج العربية 

 قابل لإلنجاز  --- ين نهج الحفصي

أرض البحري )محيط ملعب عبد العزيز  
 ي( الشتيو 

 قابل لإلنجاز  ---

 
 
 نق اش وتف اعل مع المشاركين :   -5
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
مطار بأحياء  إلتمت إثارة مشكل تصريف مياه ا    - 

 . الهناء، والوفاق وبرج النيفر 
 

بالبناءات   - دورية  مراقبة  بإجراء  المطالبة 
الحاصلة على األرصفة ومخالفة القائمين بها  

 نظرا إلنتشار هذه الظاهرة. 

 .  المطالبة بصيانة شبكة التنوير العمومي  -

 

وبرمجة   - لألماكن  ميدانية  زيارة  إجراء  سيتم 
اإلستثمار   برنامج  ضمن  برمجته  يمكن  ما 

 . 2018 التشاركي لسنة 
 

لة في الغرض بالتنسيق مع  ستتم برمجة حم -
 الشرطة البلدية. 

 

الحاصلة   ب بجرد في األعطا   سيتم القيام -
مصلحة   طرف أعوان  وإصالحها من 

 . التنوير
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 :   إسمية لممثلي المنطقة    ق ائمة   -  6
 

اإلختصاص/  العمر اإلسم واللقب

 المهنة 

 ممثل عن  العنوان

) الشباب / المرأة 

 الرجال ( /

موظف بوزارة   32 عالء الدين رزقي 
الفالحة واملوارد  
املائية  والصيد  

 البحري 

 شاب  هنج أمحد خري الدين  9 

 إمرأة  هنج حممد أمي  3 رسامة  55 ليلى بوصاع 
 إمرأة  أبو فراس احلمدان  هنج   3 معلمة  53 ليلى الد مهان 

 رجل كتور سليمان بن سليمانج الد هن 39 ر أدوية حمض   60 ل جلو محد أ
 رجل هنج أفغانستان  7 صاحب شركة  40 وي حممد أمي حييا

 

 : ة         نتائج الجلسة بالمنطق  -7
وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات    المطلوبة إنجازها بالمنطقة   التدخالت مالحظات بخصوص    –  7-1

 الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية: 
 

 
 نوعية التدخل   / المشروع 

   
 حياء( نهج واأل أل موقع التدخل )ا 

 نتائج 

 التصويت 

جدوى  
المشروع  
 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

 
 المرافق الفني رأي المصلحة الفنية/  

 
   
 
 
 
 

 تعبيد الطرقات     
 
 

الممر العمومي لنهج  
 ( GP9ميلكار ) 

 2017برنامج   ---- ----   األغلبية

 2017برنامج التنمية  ---- ----   األغلبية نهج المنجي سليم 

ن الشيخ )حي  نهج عمر إب 
 الحكام( 

مرتبط بإعادة شبكة   ---- هام   األغلبية
 التطهير 

مكة والدكتور  ربط نهجي 
عبر   سليمان بن سليمان 

 نهج طيبة 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية

نهج المقابل لنهج نيوتن  
والرابط بين نهجي  
الدكتور سليمان بن  

    سليمان ومكة

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية

 قابل لإلنجاز  ---- متوسط    األغلبية زنقة إبن البيطار 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية البيطار  نهج إبن

  20ممّر على ساحة 
 مارس

 

 قابل لإلنجاز   هام   األغلبية
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 تصريف مياه األمطار 
الممر العمومي لنهج  

   (GP9أميلكار )

 2017برنامج التنمية  ---- ----   األغلبية

 مرتبط بإعادة شبكة التطهير  ---- هام   األغلبية ج أفغانستان نه

تدعيم شبكة تصريف مياه   ---- هام   األغلبية نهج الزين بن عاشور 
 األمطار 

 
       
      

 
 بناء األرصفة 

 ضبط الجزء المقترح التدخل فيه  ---- هام   األغلبية نهج حاتم الطائي  

نهج خير الدين بربروس  
 يم( )المرسى النس 

 قابل لإلنجاز  ---- متوسط   األغلبية

 قابل لإلنجاز  ----   نهج صالمبو  

 قابل لإلنجاز  ----   نهج الهادي سعيبدي 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية حي السعادة 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج حانون 

نهج الدكتور سليمان بن  
 سليمان)جزء( 

 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية

 
 
 
 
 
 
 

 التنوير العمومي     

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية جانفي  14نهج 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج إبن شباط 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج أبو العالء المعري 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج الفاضل بن عاشور 

 لإلنجاز قابل  ---- هام   األغلبية بن عاشور  نهج الطاهر 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج األمير عبد القادر  

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج العربية السعودية 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية ين نهج الحفصي

أرض البحري )محيط  
ملعب عبد العزيز  

 الشتيوي( 
 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية

 

ة  ـــــــــــاإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدي  سيتم  

 .  2018مارس  31وم ــــــــــــــي
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 ق :             مالح   –  2.7
 . نظر املصاحيب أ  عرض البلدية :   1.2.7

 
 . صاحيبنظر املأ : صور الجلسة بالمنطقة    –  2.2.7

 
 المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :    رأي   -8
 

ه لوا بها ا بالرسائل المشاركون نو   طريق عن سواء الجلسة هذه فعاليات لحضور دعوتهمل لتي توص 

  جتماعياإل التواصل لشبكة الرسمية والصفحة البلدية واب بموقع  المنشور بالغال أو الرسائل تلك

  منطقةب  الال فتات تعليق  طريق عن أو Le Quotidienالشروق و وجريدتي  للبلدية بوك الفايس

ات البالغ تعليقالمرسى المدينة و   والقباضة والمعتمدية البلدية والدوائر يةعالفر واإلدارة البلدية بمقر 

و توزيع مطويات خاصة بالدعوة للحضور سواء على الوافدين على الدائرة البلدية أو توزيعها   البلدية

و ميسري الميزانية التشاركية على   2016/2017مث لي المواطنين للمنطقة لسنتي من طرف م

 المواطنين قصد حث هم على المشاركة 
 
 رأي المشاركين في المق اربة التشاركية المعتمدة :   -9
 

 

ب اة  بالمنهجية  المشاركون  رح   المقاربة   إعتماد  خصوص  في   البلدية  المصالح  طرف  من  المتوخ 

للمشاريع   لالمفص    التقديم  ةوخاص   2018  لسنة   التشاركي  اإلستثمار  برنامج  إعداد  ارإط  في  التشاركية

 وتقد م إنجازها والتشخيص الفني للمنطقة .  2016/2017المدرجة ببرنامج اإلستثمار التشاركي لسنتي  

ع  هذا ، و إستحسن المشاركون تمكينهم من تقديم و الدفاع عن جميع إقتراحاتهم المتعل قة بالمشاري

و توضيح المصالح الفني ة لمدى قابلية    2018المزمع إدراجها ببرنامج اإلستثمار الت شاركي لسنة 

إنجازها من عدمها ، كما عب روا عن رغبتهم في التواصل مع ممث لي مواطني المنطقة قصد المتابعة  

دية لمدى تقد م  إنجاز أشغال المشاريع المقترحة من إنطالقها إلى قبولها ال   ن هائي.الج 
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